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 معنى الدستور وطبٌعة لواعده 

 المعنى اللغوي للدستور 

ٌمكن  األساسالعامة لطرٌمة تكوٌن الجماعة وتنظٌمها . وعلى هذا  األسسمجموعة المواعد التً تحدد 

وكذلن  والمبٌلة والنمابة والحزب السٌاسً ، كاألسرةتصور وجود دستور فً كل جماعة بشرٌة منظمة 

 تنظٌما . وأكثرهاٌوجد دستور فً الدولة باعتبارها من اكبر الجماعات البشرٌة 

 المعنى االصطالحً للدستور 

مجموعة المواعد المتعلمة بتبٌان مصدر السلطة وتنظٌم ممارستها وانتمالها والعاللة بٌن المابضٌن علٌها 

، سواء وجدت هذه المواعد فً صلب الوثٌمة وكذلن تلن المتعلمة بالحموق والحرٌات العامة فً الدولة 

 خارجها .  أمالدستورٌة 

*********************************************************************************  

 مبدأ سمو الدستور 

 الممصود بمبدا سمو الدستور 

سمو الدستور علو المواعد الدستورٌة على غٌرها من المواعد المانونٌة المطبمة فً الدولة ،  ٌمصد بمبدا

وهذا ٌعنً ان اي لانون تصدره الدولة ٌجب اال ٌكون مخالفا للدستور ، والفرق كون الدستور مكتوبا 

وان اي سلطة من  او عرفٌا . اي ان النظام المانونً للدولة باكمله ٌكون محكوما بالمواعد الدستورٌة ،

 سلطات الدولة الٌمكن ان تمارس اال السلطة التً خولها اٌاها الدستور وبالحدود التً رسمها .

 اساس فكرة سمو الدستور 

تجد فكرة سمو الدستور اساسها فً كتابات مفكري نظرٌة العمد االجتماعً فً المرنٌن السابع عشر 

عالم الوالع والمانون اال بعد انتصار الثورتٌن االمرٌكٌة والثامن عشر ، اال انها لم تتبلور كمبدا فً 

، وبعد الثورة الفرنسٌة ساد  7171والفرنسٌة . اذ اعلن المبدا الول مرة فً الدستور االمرٌكً لعام 

 مبدا سمو الدستور فً الفمه الدستوري االوربً .

 انواع سمو الدستور 

 اوال : السمو الموضوعً )المادي ( للدستور .

 ثانٌا : السمو الشكلً للدستور 
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 االستثناء الذي ٌرد على مبدا سمو الدستور 

تعتبر نظرٌة الضرورة استثناءا او لٌدا ٌرد على مبدا سمو الدستور والنتائج المترتبة علٌه . وتستمد 

 هذه النظرٌة مدلولها من الماعدة الرومانٌة المدٌمة التً تمول )سالمة الشعب فوق المانون ( .

هً ان المواعد الدستورٌة وجدت لتنظٌم ممارسة السلطة فً الدولة وهذا التنظٌم وخالصة هذه النظرٌة 

ٌرتكز على مبادئ معٌنه تهدف بالدرجة االساس الى تمٌٌد سلطة الحكام واٌجاد نوع من الفصل 

حموق االنسان والتوازن بٌن هٌئات الدولة المختلفة وذلن من اجل تامٌن وحماٌة مبدا سٌادة المانون و

ئ لد شرعت للظروف الطبٌعٌة ، اما اذا استجدت ظروف وحرٌاته االساسٌة . غٌر ان هذه المباد

استثنائٌة لاهره من شانها المساس بكٌان الدولة او بالسالمة العامة للمجتمع كحالة الحرب واالزمات 

ا باتخاذ تدابٌر استثنائٌة . الحادة من سٌاسٌة والتصادٌة او حالة التمرد والعصٌان البد من مواجهته

، اذن تجٌز للدولة او الحدى هٌئاتها وغالبا ماتكون الهٌئة التنفٌذٌة ممارسة عملٌة  فحالة الضرورة

تشرٌع الموانٌن واصدار المراسٌم خالل مدة من الزمن ، وٌجب اال تستمر هذه المدة اال لمواجهة 

 الطبٌعٌة حال زوال تلن الظروف .الظروف التً ادت الٌها ، وٌجب العودة الى الحالة 

 

 الرلابة على دستورٌة الموانٌن 

فً الوالع الفائدة ترجى من الكالم على مبدا سمو الدستور ان لم ٌكن هنان جزاء ٌفرض على من 

ٌمس هذا المبدا وٌخالف المواعد الدستورٌة ، وعلى هذا االساس نجد ان العاللة الوثٌمة بٌن الجمود 

مو الدستور ، الن السمو ٌفرض الجمود والجمود ٌعتبر نتٌجة منطمٌة لمبدا سمو الدستوري ومبدا س

، وعلى الدستور . والجل ضمان وحماٌة مبدا سمو الدستور لرر مبدا الرلابة على دستورٌة الموانٌن 

هذا االساس تعتبر المواعد المانونٌة المخالفة لنصوص الدستور الجامد باطلة حتى فً حالة عدم النص 

 ى ذلن فً صلب الوثٌمة الدستورٌة .عل

الرلابة على دستورٌة الموانٌن ال تثور اال اذا كنا امام دستور جامد والٌمكن الكالم على الرلابة  -

باي سمو شكلً على المواعد  ذلن الن الدستور المرن الٌتمتعاذا كنا امام دستور مرن ، 

المانونٌة العادٌة ، فلو خالف المانون العادي نصا دستورٌا مرنا فهذه المخالفة تعتبر تعدٌال 

 للنص الدستوري المرن .

الرلابة على دستورٌة الموانٌن تثور اذا ماخالف المانون نصا دستورٌا جامدا من الناحٌة  -

شكلٌة النه فً هذه الحالة ال رلابة اذا كانت المخالفة الموضوعٌة او المادٌة فمط ، وال مجال لل

 نكون امام لانون اصال .

 انواع الرلابة على دستورٌة الموانٌن 

 الرلابة السٌاسٌة على دستورٌة الموانٌن . -1

 الرلابة المضائٌة على دستورٌة الموانٌن . -2
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 الرلابة السٌاسٌة على دستورٌة الموانٌن )الرلابة الاللضائٌة (

الدساتٌر اناطت مهمة الرلابة على دستورٌة الموانٌن الى هٌئة سٌاسٌة وذلن من اجل التحمك بعض 

 ى مطابمة احكام المانون للدستور .من مد

النها تنصب فً الغالب على المانون لبل صدوره ) اي مشروع  رلابة سابمة*الرلابة الساسٌة هً 

 هدفها التخلص من ال دستورٌة المانون لبل ولوعها . رلابة ولائٌةالمانون ( ولذلن فهً تعتبر 

 من االمثلة البارزة للدول التً اخذت بالرلابة الساسٌة على دستورٌة الموانٌن هً فرنسا

  مهمة الرلابة على دستورٌة الموانٌن الى هٌئة اسماها    7;75اناط الدستور الفرنسً لسنة

ٌمارس باالضافة الى الرلابة على  ، وهً هٌئة غٌر متخصصه النه المجلس الدستوري

 دستورٌة الموانٌن ، جملة من االختصاصات . 

 تمدٌر الرلابة السٌاسٌة على دستورٌة الموانٌن 

ان الرلابة السٌاسٌة وان كانت تبدو بسٌطة ومنطمٌه فً ظاهرها النها رلابة ولائٌة تتوخى التخلص من 

 تعرضت لبعض االنتمادات منها : الالدستورٌة لبل ولوعها ، ولكنها بالرغم من ذلن

اذا كان تحرٌن الرلابة ٌعود للسلطة التنفٌذٌة او للسلطة التشرٌعٌة فان ذلن ٌؤدي فً الوالع الى  -7

الامة الطعن فً دستورٌة المانون على اعتبارات سٌاسٌة اكثر من الامته على اعتبارات لانونٌة 

ن لبل هٌئة الرلابة ) وذلن كجزء من وموضوعٌة . واذا كانت الرلابة تمارس بشكل تلمائً م

الٌمكن متطلبات العملٌة التشرٌعٌة ( فان ذلن لد ٌخلك من هٌئة الرلابة مشرعا اخر ، الن المانون 

ان ٌشرع وٌصدر دون موافمتها ، اي ان مصٌر المانون فً هذه الحالة سٌتولف على ارادة هٌئة 

 الرلابة . 

ان تكونت عن طرٌك تتكون هٌئة الرلابة عن طرٌك التعٌٌن او االنتخاب او االختٌار الذاتً . فهً  -8

التعٌٌن فان الطابع السٌاسً سٌطغى علٌها ، االمر الذي ٌؤدي الى عدم ضمان االستمالل والحٌاد 

الفمه الفرنسً الالزمٌن لكً تموم بدورها الرلابً وهذا االنتماد هو من بٌن االنتمادات التً وجهها 

لتشكٌله المجلس الدستوري . اما اذا تكونت هٌئة الرلابة عن طرٌك االنتخاب من لبل الشعب 

فستكون عرضه الن تسٌطر علٌها نفس االتجاهات والتٌارات السٌاسٌة التً تسٌطر على المجالس 

ا تٌارات سٌاسٌة التشرٌعٌة وبالتالً لن تكون رلابتها فً هذه الحالة فعالة . اما اذا سٌطرت علٌه

اخرى ) التمثل االغلبٌة البرلمانٌة ( فستكون فً هذه الحالة عمبة امام التشرٌعات التً ٌعدها 

البرلمان . اما اذا تكونت الهٌئة ذاتٌا اي عن طرٌك تعٌٌن اعضائها من لبلها فان ذلن سٌحولها 

 بمرور الزمن الى هٌئة ارستمراطٌة ال تتفك مع المنطك الدٌممراطً .

 حرمان هٌئة الرلابة من النظر فً دستورٌة بعض الموانٌن هو اضعاف اكٌد لدورها فً الرلابة . -9

ومن الماخذ على نظام الرلابة السٌاسٌة اٌضا انه الٌسمح لالفراد بحك الطعن بعدم دستورٌة لانون  -:

 ما ، االمر الذي ٌؤدي الى التملٌل من شانها كضمانه الحترام نصوص الدستور وخصوصا تلن

المتعلمة بحموق االفراد وحرٌاتهم . ولهذا ٌذهب الفمه الفرنسً الى ان الرلابة على دستورٌة 

 الموانٌن فً فرنسا ممرره لحماٌة السلطات العامة .
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 الرلابة المضائٌة على دستورٌة الموانٌن

 توجد الرلابة المضائٌة على نوعٌن وهً :

 الرلابة المضائٌة بطرٌك الدعوى المباشرة . -7

 لابة المضائٌة بطرٌك الدفع بعدم الدستورٌة . الر -8

********************************************************************** 

 الرلابة المضائٌة بطرٌك الدعوى المباشرة ) رلابة االلغاء( 

بموجب هذا النوع من الرلابة المضائٌة ٌكون لالفراد او لبعض هٌئات الدولة دون االفراد *

لحك فً مهاجمة لانون معٌن والطعن فً دستورٌته وذلن عن طرٌك الامة دعوى مباشرة امام ا

ٌوم( كما هو الحال فً ظل الدستور  6>المضاء . وٌمٌد رفع هذه الدعوى عادة بمدة معٌنة )

 ، وذلن من اجل ضمان استمرار المانون واستمرار المعامالت . :771السوٌسري لعام 

هدفها الطعن بمانون معٌن بغٌة الغاءه  وسٌلة هجومٌةتعتبر الرلابة بطرٌك الدعوى المباشرة  *

 النه ٌخالف الدستور .

الٌشترط فً الامة دعوى االلغاء انتظار تطبٌك المانون او وجود نزاع معٌن مرفوع امام * 

 .الدعوى بانها دعوى اصلٌة او مباشرة المضاء ولهذا السبب توصف هذه 

 تطبٌك الرلابة المضائٌة بطرٌك الدعوى المباشرة 

اناط الدستور المصري مهمة الرلابة على دستورٌة الموانٌن بهٌئة لضائٌة متخصصة اسماها 

 .  المحكمة الدستورٌة العلٌا

ٌالحظ ان لانون المحكمة الدستورٌة العلٌا لد ربط حك االفراد فً اللجوء الى المحكمة عن  *

بعدم دستورٌة لانون معٌن امام احدى المحاكم او الهٌئات بمناسبة النظر طرٌك الدفع ٌبدٌه احدهم 

فً لضٌة معٌنة وعلى هذا االساس الٌحك لالفراد رفع دعوى مباشرة الى المحكمة الدستورٌة 

 طعن فً دستورٌة لانون معٌن .ت

اما فٌما ٌتعلك بمرارات المحكمة فانها تتمتع بحجٌة مطلمة اي انها نهائٌة وغٌر لابلة للطعن فٌها  *

 ، وتعتبر ملزمة بالنسبة لجمٌع سلطات الدولة وكذلن لالفراد . 
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 تمدٌر الرلابة بطرٌك الدعوى المباشرة 

 -الممٌزات : - أ

بطرٌك الدعوى المباشرة بانها تنٌط مهمة الرلابة الى جهة لضائٌة تمتاز الرلابة المضائٌة  -1

واحدة ، سواء كانت اعلى هٌئة لضائٌة فً الدولة او هٌئة لضائٌة متخصصة ، ومن شان هذه 

بشان دستورٌة الموانٌن ، ذلن الن المحكمة المكلفة المٌزة انها تؤدي الى وحدة الحلول المضائٌة 

 وفً كلتا الحالتٌن الٌمكن اثارة، معٌن تصدر حكمها سلبا او اٌجابا بالنظر فً دستورٌة لانون 

 مسالة دستورٌة ذلن المانون مرة ثانٌة الن لرارها ٌتمتع بحجٌة مطلمة لكونه ٌسري تجاه الكافه.

اذا انٌطت الرلابة بطرٌك الدعوى لمباشرة الى هٌئة لضائٌة متخصصة ، فان ذلن ٌسمح  -2

السٌاسٌة فً تشكٌل هذه المحكمة لكونها تمارس مهمة لها اثارها السٌاسٌة بمراعاة االعتبارات 

 الواضحة ، مما ٌجعل عملٌة التوفٌك بٌن االعتبارات المانونٌة والسٌاسٌة مهمة سهلة .

 

 -العٌوب : - ب

انها تمثل خروجا على حدود مهمة المضاء ، وتؤدي الى الحامه فً المجال التشرٌعً واهداره  -1

 لعمل السلطة التشرٌعٌة ، مما ٌعتبر مساسا بمبدا الفصل بٌن السلطات .

ان اعطاء المحكمة سلطة الغاء المانون ، اذا التنعت بانه غٌر دستوري ، ٌعطٌها مركزا لوٌا  -2

 ت الدولة االخرى ، وخصوصا تجاه السلطة التشرٌعٌة .ونفوذا كبٌرا تجاه سلطا

***************************************************************************  

 الرلابة المضائٌة بطرٌك الدفع بعدم الدستورٌة )رلابة االمتناع ( 

هدفها التخلص من تطبٌك  وسٌلة دفاعٌةتعتبر الرلابة المضائٌة بطرٌك الدفع بعدم الدستورٌة *

 لانون معٌن دون المساس به .

ٌفترض فً اسلوب الرلابة بطرٌك الدفع وجود لضٌة مرفوعه امام المضاء سواء كانت هذه * 

المضٌة ذات طبٌعة مدنٌة او تجارٌة او جنائٌة او ادارٌة او المتعلمة باالحوال الشخصٌة ، وفً اثناء 

، كوسٌلة للدفاع بان المانون اف الدعوى المتهم او المدعً علٌه النظر فً هذه المضٌة ٌثٌر احد اطر

المراد تطبٌمه علٌه هو لانون غٌر دستوري . وٌعتبر اختصاص المحكمة فً النظر بدستورٌة 

المانون ، فً هذه الحالة متفرعا عن الدعوى االصلٌة المنظورة امامها ، اي ان فحص الدستورٌة 

ن الخصم الذي له مصلحة فً الدفع بعدم الدستورٌة ٌستطٌع ٌكون بطرٌك عارض ، والمالحظ ا

 ذلن خالل المراحل التً تمر بها الدعوى بشرط اال ٌكون لد صدر فٌها حكم اكتسب درجة البتات .

الن اثره ٌمتصر على اطراف  بحجٌة نسبٌةلرار المحكمة باالمتناع عن تطبٌك المانون ٌتمتع *

لغً المانون الذي الرت عدم دستورٌته بل تكتفً بعدم تطبٌمه الدعوى فمط ، ذلن الن المحكمة الت

فً المضٌة المعروضة امامها . ولرار المحكمة هنا غٌر ملزم للمحاكم االخرى ، ولٌس هنان 

ماٌمنع من الناحٌة النظرٌة نفس المحكمة من تطبٌك نفس المانون فً لضٌة اخرى مشابهه ، اذا لم 

 . ٌدفع الخصوم بعدم دستورٌته 
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 طبٌك الرلابة المضائٌة بطرٌك الدفع بعدم الدستورٌة ت

تعتبر الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الدولة االم فً تطبٌك الرلابة على دستورٌة الموانٌن بطرٌك الدفع 

 بعدم الدستورٌة 

المضاء االمرٌكً لم ٌتولف عند هذا الحد فً ممارسته للرلابة على دستورٌة الموانٌن ، بل *

خلك وسائل اخرى من شانها التوسع فً هذه الرلابة ، وبرزت مظاهر هذا التوسع عن طرٌك 

 التفسٌر الواسع للنصوص الدستورٌة من ناحٌة ، وابتداع صور للرلابة من ناحٌة اخرى . 

عن طرٌك التفسٌر الواسع للنصوص الدستورٌة والتً اخذت بها الوالٌات وسائل الرلابة 

 المتحدة االمرٌكٌة 

 عدم انتهان شرط االجراءات المانونٌة الصحٌحة  -1

 مراعاة لواعد المعمولٌة  -2

 احترام الشروط الخاصة بحماٌة الحرٌات الفردٌة  -3

 المساواة  -4

 صور الرلابة على دستورٌة الموانٌن التً اخذ بها المضاء االمرٌكً 

 الرلابة المضائٌة بطرٌك االمر المضائً  -1

 الرلابة المضائٌة بطرٌك االعالن المضائً او الحكم التمرٌري  -2

 تمدٌر الرلابة بطرٌك الدفع بعدم الدستورٌة 

 الممٌزات 

الدستورٌة بكونها وسٌلة دفاعٌة ولٌست هجومٌة ، تمتاز الرلابة المضائٌة بطرٌك الدفع بعدم  -1

هدفها التخلص من تطبٌك المانون غٌر الدستوري على المضٌة المعروضة امام المحكمة 

 دون البت فً مصٌره .

ٌتمتع لرار المحكمة الماضً باالمتناع عن تطبٌك المانون غٌر الدستوري بحجٌة نسبٌة الن  -2

ة من لبلها ، وغٌر ملزم لبمٌة المحاكم ، والحتى لنفس اثره الٌتعدى اطراف المضٌة المنظور

 التً اصدرته .المحكمة 

ال تتعارض الرلابة بطرٌك الدفع ومبدا الفصل بٌن السلطات ، الن الماضً الٌتدخل بها فً  -3

عمل السلطة التشرٌعٌة والٌشارن فً العملٌة التشرٌعٌة ، النه حٌن ٌمتنع عن تطبٌك المانون 

 عن طبٌعة وظٌفته المضائٌة .الدستوري الٌخرج 

 االنتمادات 

ان اعطاء المحاكم العادٌة على اختالف درجاتها وانواعها حك النظر فً دستورٌة الموانٌن  -1

عن طرٌك الدفع سٌؤدي الى تنالض فً لرارات المحاكم وتباٌن فً اتجاهاتها ، فمد تمتنع 

فتمتنع عن تطبٌمه ، فً حٌن تطبمه المحاكم  بعدم دستورٌة لانون معٌناحدى المحاكم 
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فً  فالمضاء االمرٌكً توسع الى حد المبالغة االخرى على اساس انه موافك للدستور .

 تفسٌر الدستور بحجة الرلابة .

مما ٌؤاخذ على المحكمة العلٌا هو استخدامها الرلابة الدستورٌة بطرٌك الدفع كسالح طبمً  -2

 . رفا اكثر من كونه اجراء رلابٌا ص

********************************************************************* 

 الجمع بٌن طرٌمتً الرلابة المضائٌة 

بطرٌك الدعوى المباشرة من ناحٌة والرلابة المضائٌة بطرٌك  تالفٌا لعٌوب الرلابة المضائٌة*

الدفع بعدم الدستورٌة من ناحٌة اخرى . فمد اتجهت بعض الدساتٌر الى الجمع بٌن نوعً الرلابة 

المضائٌة ، اذ اجازت هذه الدساتٌر الطعن فً دستورٌة الموانٌن بمناسبة النظر فً لضٌة معٌنة 

احد الخصوم بعدم دستورٌة المانون المراد تطبٌمه على تلن  مرفوعة امام المضاء ، فٌدفع 

 المضٌة . 

 وانٌن فً العراق الرلابة على دستورٌة الم

اختصـاصـات المحكمـة االتحـاديـة  العليـا  5002( مه الدستوز الدائم لسىة 39حددت المادة )

، اذا بيه قاوون  ة الىــافـــرةوالتـي تتمثل بالسقـابـة علـى دستــوزيــة القــواوــيـــه واألوظمـ

النظام الداخلً للمحكمة االتحادٌة  و العساق  في 5002لسىة  90المحكمة االتحادية العليا زقم 

 هما :العلٌا طرٌمتٌن للرلابة المضائٌة على دستورٌة الموانٌن 

ويتم الطعن  االمتناع ودعوى اإللغاءالمزج بين رقابة الرقابة القضائية عن طريق األولى   -1
في الدستورية القوانين أما من خالل المحاكم بطمب من تمقاء نفسها أثناء  نظرها في الدعوى 

، أو ان يدفع احد الخصوم في الدعوى تنظرها احد المحاكم بـان   ودون دفع من المتقاضين
 تطبيقه غير دستوري.  النص القانون المراد

وهو ما تبٌن من النظام  طريقة الدعوى المباشرةب الرقابة القضائية الطريقة الثانية هي  -2

لد تنشا بٌن جهه رسمٌة  وجهه الداخلً للمحكمة االتحادٌة العلٌا وذلن فً المنازعات التً 

 اخرى سواء كانت جهه رسمٌة او وجهه غٌر رسمٌة .

**************************************************************************** 

 سكوت الدستور عن تنظٌم الرلابة على دستورٌة الموانٌن اسباب 

متعمدا وذلن الٌمان المشرع الدستوري بالسلطة المطلمة للمجالس لد ٌكون السكوت  -1

 التشرٌعٌة المنتخبة باعتبارها المعبر عن ارادة الجماعة .

 فشل واضعوا الدستور فً االتفاق على اسلوب معٌن للرلابة . -2
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لد ٌكون المضاء لد لرر لنفسه حك الرلابة دون نص فً ظل الدستور السابك ، فٌصدر  -3

 الدستور الجدٌد دون تنظٌم اسلوب جدٌد للرلابة مكتفٌا باالسلوب المائم .

                   ****************************************** 

******************************************************************** 


